ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування. Виконавчий комітет Рубіжанської міської ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 04051980.
1.3. Місцезнаходження. Площа Володимирська, будинок 2, Луганська область, місто Рубіжне,
93011.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові,
посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного
зв’язку, електронна адреса). Якунін Олександр Валентинович, голова комітету з конкурсних торгів,
перший заступник міського голови, площа Володимирська, будинок 2, Луганська область, місто
Рубіжне, 93011, тел. (06453) 6-20-44, факс (06453) 6-20-43, e-mail: gorisp@rmr.gov.ua
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі. 25 квітня 2016 року.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. 06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному
стані (09123 Природний газ (природний газ))
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 65,0 тис. м3
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Виконавчий комітет Рубіжанської
міської ради, площа Володимирська, будинок 2, Луганська область, місто Рубіжне, 93011
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.
Сєвєродонецьке міжрайонне управління по експлуатації газового господарства філія публічного
акціонерного товариства «Луганськгаз»
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 20188365
3.3. Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс:
вулиця Гагаріна, будинок 87, місто Сєвєродонецьк, Луганська область, 93409, тел.(06452) 3-42-24,
тел/факс (06452)3-42-24.
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до підпункту 4 пункту 2
статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VIІ –
переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі «якщо замовником
було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників».
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури
закупівлі:
З метою безперебійного постачання природного газу у Виконавчому комітету Рубіжанської
міської ради за адресою площа Володимирська, будинок 2, Луганська область, місто Рубіжне
виникла необхідність здійснення закупівлі 06.20.1 газу природного, скрапленого або в
газоподібному стані (09123 природного газу(природного газу)).
На сьогоднішній день правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку
природного газу визначені Законом України від 9 квітня 2015 року № 329-VIII «Про ринок
природного газу».
Згідно з положенням частини 1 статті 13 Закону України «Про ринок природного газу»
споживач має право на вільний вибір постачальника природного газу, який має ліцензію на
відповідну діяльність. Оновлений (01.12.2015) перелік ліцензіатів з постачання природного газу

міститься на сайті НКРЕКП, у якому міститься інформація про публічне акціонерне товариство
«Луганськгаз» як ліцензіата з постачання газу природного.
Згідно пункту 13 Додатку до листа НКРЕКП від 09.07.2015 року №6697/16/61-15, яким
визначається перелік ліцензіатів та територія провадження господарської діяльності з постачання
природного газу, єдиним постачальником природного газу на території міста Рубіжне є
Сєвєродонецьке міжрайонне управління по експлуатації газового господарства філія публічного
акціонерного товариства «Луганськгаз» (ліцензія Серія АВ №527279 від 26.08.2010р.).
6. Документи, які підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
- Закон України від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ (із змінами) "Про здійснення державних закупівель"
(п. 2, ч.4 , стаття 39)
- Закон України «Про ринок природного газу» від 9 квітня 2015 року № 329-VIII.
- Лист НКРЕКП від 09.07.2015 року №6697/16/61-15.
- Лист-роз’яснення Мінекономрозвитку України від 01.12.2015 року №3302-05/40083-06.
- Ліцензія видана НКРЕКП публічному акціонерному товариству «Луганськгаз» на постачання
природного газу.

Голова комітету з конкурсних
торгів:
Секретар комітету
з конкурсних торгів
Науменко О.О.
Тел.(06453) 6-20-44

Якунін О.В..

